Ogłoszenia parafialne
4. niedziela zwykła
30 stycznia 2022
1. W przedsionku kościoła można wesprzeć kontemplacyjny klasztor Sióstr Betlejemitek z Grabowca
k/Szemuda kupując piękne wyrabiane przez nie wojskowe świece i gromnice.
2. Dzisiaj ostatnie spotkania kolędowe w kościele:
- o godz. 10.00 – mieszkańcy ul. Reja 30 i 32
- o godz. 12.00 – mieszkańcy ul. Reja 25, 26 i 28
3. Wspólnota Wieczernik zaprasza na Mszę Świętą i modlitwę uwielbienia we wtorek o godz. 19.00 w
kościele.
4. W środę, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.30 oraz 18.00. Prosimy o przyniesienie
gromnic. Tego dnia jest obchodzony również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiarami na
tacę wspieramy zakony kontemplacyjne.
5. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 –
18.00.
6. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Nabożeństwo po
porannej Mszy Świętej oraz na zakończenie adoracji, o godz. 17.50.
7. W czwartek przypada wspomnienie św. Błażeja – orędownika w chorobach gardła. Po Mszach św.
specjalne błogosławieństwo za wstawiennictwem tego patrona. Jest to też dzień imienin ks. Błażeja.
8. Rozbieranie choinek oraz szopki w czwartek o godz. 9.00. Prosimy o pomoc.
9. W I piątek miesiąca nabożeństwa po porannej oraz wieczornej Mszy Świętej. Ks. Błażej uda się z
posługą sakramentalną do chorych już w I czwartek, ks. Jan natomiast tradycyjnie w I piątek.
Spowiedź w czwartek i piątek przed Mszami Świętymi.
10. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00, Msza święta o godz. 7.30, a po niej różaniec
fatimski.
11. Kurs „Nowe Życie” w naszej parafii w dn. 4-6 lutego. Można jeszcze zapisać się. Zachęcamy.
12. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę.
Najpierw Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30, a następnie godzinna
modlitwa uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przychodźmy z naszymi chorobami,
cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, uwalniać i napełniać Swoim Duchem.
13. Warsztaty wokalne, które poprowadzi znakomita piosenkarka Aneta Barcik, odbędą się w domu
parafialnym w sobotę, 12 lutego. Wszelkie informacje na parafialnej stronie internetowej oraz
plakatach.

14. Niehabitowe Siostry Niepokalanki z Nowego Portu zapraszają młodych ludzi do wolontariatu
maryjnego. Szczegółowe informacje na plakatach z obu stron przy wyjściach.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w piątek o godz.
18.45.
16. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka, m. in. nowy numer „Dobrych Nowin”.

